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TÁJÉKOZTATÓ 
 

a 2021. januárjában meghozott önkormányzati döntésekről 
 

 A 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzet fennállása miatt a képviselő-testület, illetve a bizottságok fel-

adat és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja. 

 Tarcal Község polgármestere a törvényi előírásokra figyelemmel és felhatalmazás alapján, 2021. január  hónapban 

az alábbi döntéseket hozta: 

Az Idősek Klubja székhelye 2021. március 1-el megváltozik, az intézmény új helyre költözik, ezzel egy időben az 

intézményi szolgáltatások köre bővül, az idős koruk miatt szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önma-

guk ellátására részben képes, gyógyintézeti kezelést nem igénylő demens betegek napközbeni tartózkodását és 

étkeztetését is el fogja látni. Mindezek miatt szükség volt az intézmény Szakmai Programjának, Szervezeti és 

Működési Szabályzatának, illetve Házirendjének módosítására, melyről polgármester úr döntést hozott. 

A képviselő-testület tagjaival egyeztetve, a Keresztúri úti köztemetővel határos 2338 m2 nagyságú magántulajdon-

ban lévő, belterületi ingatlan megvásárlásáról döntött polgármester úr. Az ingatlanra temetőbővítés céljából van 

szükség. 

A Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörében polgármester úr folyamatosan elbírálta a rendkívüli 

települési támogatásokra, ápolási díjra és gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásokra vonatkozó ké-

relmeket. A támogatások kifizetése akadálytalanul megtörtént. 

EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA 
 

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a kötelező veszettség elleni oltás  

ideje: 2021. március 6. szombat, 9.00-12.00 óráig,  

helye: Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal udvara 

Díjak: - oltás és féreghajtás: 4.500,- Ft/eb, új oltási könyv: 500,- Ft, mikrochip: 4.000,- Ft/eb,  

házhoz kiszállás: 800,- Ft/udvar 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oltás helyén egyszerre 10 főnél többen nem tartózkodhatnak! 

Az oltás ideje alatt mindenki köteles maszkot viselni! 

Az oltási könyvet mindenki hozza magával! 
A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet és a 2012. évi CXXVII. tv paragrafusai értelmében a szlovák állatorvos 

által beoltott ebek veszettség elleni oltása a magyar jogszabályok szerint érvénytelen.  

             Tarcal község Önkormányzata 

Tisztelt Ügyfelek! 
 

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési 

szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az 

elektronikus ügyintézési portál használatát. 

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja: 

segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez, 

technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán, 

ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során, 

kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó szervezetekkel, 

intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, 

SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbí-

tása, megválaszolása. 

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és 

a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást. 

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait. 
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„A szőlőben nőttem fel, 

apámtól lestem el a fogáso-

kat.” 

„Soha nem gondoltam más 

szakmára, soha nem érdekelt 

igazán más, csak a szőlő és a 

bor.” 

 
 

Áts Károly kapta a 2020-as év  

„Borászok Borásza” 

 díjat.  

Beszélgetésünk a díj kapcsán jött létre, szó volt múlt-

ról, jelenről és jövőről.  
 

Visszaugorva kicsit az időben, a teljesség igénye nélkül 

említsünk egy párat a legnagyobb díjak közül. 

2006 egyik nagy szenzációja volt, hogy az egyesült álla-

mokbeli Wine & Spirits magazin, a világ legjobb  

borainak kóstolóján, a maximális 100 pontra értékelte  

Áts Károly 1999-es esszenciáját. Előtte ilyen elismerés-

ben egyetlen bornak sem volt része.  

2012-ben nyerte el az „Év bortermelője Magyarországon” 

díjat, amely a magyar borászszakma egyik legrangosabb 

kitüntetése, amit a Magyar Bor Akadémia ítél oda évente.  

2020-ban Áts Károlyt, a tokaj-hegyaljai Áts Családi 

Pincészet tulajdonosát választotta meg az „Év borászá-

nak” az ország 50 legjobb borásza. (Ennek az 50 fős cso-

portnak már több éve tagja.)  
 

Engedd meg, hogy a tarcali lakosok és a Tarcali Hírek 

nevében gratuláljunk ehhez a díjhoz! 
 

 Ettől a díjtól van-e meghatározóbb ma Magyar-

országon? (A díjat 2007-ben alapította Rókusfalvy 

Pál) 

Jelenleg ez az egyik legmeghatározóbb a szakmán 

belül. Ez az elismerés alapvetően különbözik az 

összes eddigi borászoknak szóló díjtól, itt ugyanis 

nem szervezetek szavaznak vagy döntenek, ha-

nem maguk a borászok választják ki maguk kö-

zül egy-egy szavazatukkal a legjobbat, a 

„Borászok Borászát”.  
 

 2012-ben alakult meg az Áts Családi Pincészet. 

Hol tart most? 

A megalakulás előtt régóta tervben volt, nem saját 

magamnak csináltam, szeretném, ha az egyik gye-

rekem tovább vinné. Dóri lányommal (aki szintén 

borászként végzett) ketten csináljuk, igaz ő most 

otthon „babázik” a tavaly született unokámmal. 

Jelenleg 3.5 hektár saját területen gazdálkodunk, és 

ehhez jönnek még hozzá a bérlemények. A 2019-es 

év kicsit erősebb volt, a tavalyi, 2020-as évtől. Vár-

hatóan 20-21 ezer palack borra számítunk, de terv-

ben van, hogy 30-40 ezerig bővítünk az évek 

előrehaladtával. 
 

 Van nálatok fő irányvonal a borokat illetően? 

Azt olvastam, hogy nagyon szereted és sokra 

tartod az aszút. 

Persze, mindenkinek van egy stílusa, elképzelése, 

hogy az adott területekről az adott fajtákkal mit 

szeretne bemutatni. Minden bort szeretek, de az 

aszú a Tokaji borvidék zászlóshajója, a csúcsbora. 

Büszkék kell, hogy legyünk rá, ki kell használni, 

hogy van lehetőségünk ilyen borokat készíteni.  
 

 Milyen lett a 2020-as termésetek?  Nagyon nehéz 

évjárat, rengeteg volt a csapadék, ősszel nagyon 

kevés idő volt leszedni a termést. Már csak az prob-

lémát jelentett, hogy a száraz borokhoz egészséges 

szőlőt szedjünk, de közben érett is legyen. Ezek 

után bejött az eső így nem tudtam jó aszú és szamo-

rodni alapot sem szedni. De nincs baj a terméssel, 

mert lett olyam borom, amit 2012 óta nem tudtam 

készíteni és most igen.  
 

 Megkerülhetetlen kérdés, hogyan hatott rátok a 

járványhelyzet?  
Évek óta alapvető probléma, hogy nagyon nehéz 

megfelelő embert találni, aki érti is a szőlőműve-

lést, ez most hatványozottan igaz volt. Magát a bo-

rászatot, borkészítést nem befolyásolta, rendesen 

tudtuk csinálni. Az értékesítést nagyon érintette. 

Sok étteremben és szállodában megtalálhatóak a 

boraink, erős a gasztronómiai vonal, és itt most 

ezek a lehetőségek nagyon lecsökkentek. Több ren-

dezvényen és fesztiválon is képviseltetni szoktuk 

magunkat. A 2020-as évben szinte minden ilyen 

rendezvény elmaradt. De sokan kerültek hasonló 

helyzetbe. Marketing szempontból új lehetőségeket 

kell keresnünk. Az export szintén nem egyszerű 

jelen helyzetben így a lehető legtöbb magánfo-

gyasztót meg kell próbálnunk elérni. 
 

 Milyen borok várhatóak tőletek a 2020-as év-

ből?  

Várható tőlünk a 2019-es évhez hasonló Áts Kora-

nyár, amit már letöltöttünk, ezen kívül lesz még 

Szent Tamás furmint, Áts cuvée és Sárgamusko-

tály.  
 

 Hogyan képzeled el a jövőt, mi lenne az ideális 

számodra?  
Nem voltak soha, nagy vágyaim. Egy olyan világ-

ban szeretnék élni ahol érték az, amit csinálunk, 

ahol a Tokaji Bor elérte azt a szintet, amit el lehet 

vele érni. Amikor az emberek ide jönnek, olyan 

miliőt adjunk át nekik, amiért megéri újra és újra 

visszajönni. Azt már megtanultam, hogy akkor 

tudsz előrelépni, ha kőkeményen dolgozol, ha vala-

ki viszont így tesz, az nem nagy álmokat sző, ha-

nem lépésről lépésre halad. Felépíteni úgy a borá-

szatot, hogy az emberek számára szerethető legyen. 

Világmegváltó álmaim nincsenek, egész egyszerű-

en csak élni és jó borokat készíteni, miközben lá-

tom az unokáimat felnőni.  
 

Köszönjük szépen a lehetőséget a Tarcali Hírek  

nevében! 

Az interjút készítette: Kosárkó Roland  

Áts Károly Tokaj hegyaljai 
borász   kép: borháló.com 
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A nagyböjti népszokások 
 

A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak. Lé-

nyege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés a hitben való elmélyülés, a kien-

gesztelődés és a lemondás révén.  

A nagyböjt időtartama 40 nap.  

 

Hamvazkodás 

A nagyböjt első napjának elnevezése az e naphoz kötődő hamvazás szokására utal. A templomban a mise 

után az elmúlt évben virágvasárnap szentelt barka hamuját a pap megszenteli és keresztet rajzol a hívek 

homlokára, „Emlékezzél ember, hogy porból vétettünk, porrá leszünk!” szavak kíséretében. A hamuszórás a 

néphit szerint gyógyító erővel bír. 

 

A harangok Rómába mennek 

Húsvét előtt virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának ünnepe. Ezen a napon pálmaágakat szen-

teltek – ezt nálunk a barka helyettesíti. A szentelt ágakat felhasználták rontás, betegség és természeti csapá-

sok ellen. 

Nagycsütörtöktől nagyszombatig megszűnik a harangozás. A templomba kereplővel hívják a híveket: gyer-

mekek, a harangozó irányításával felosztották maguk között a falut, és kerepelve végigszaladtak az utcákon. 

A húsvétvasárnap előtti három naphoz is számos szokás kapcsolódik, ezek javarésze biblikus eredetű, mint a 

lábmosás vagy a kálvária-, illetve keresztjárás. Nagypéntekhez, Jézus kereszthalálának napjához köthetők a 

körmenetek és passiójátékok. 

Györgyné Újvári Mária művelődésszervező 

A Szent Erzsébet Karitász Csoport tevékenységéről 2020-ban 
 

A szokásos aktivitásunkat erősen meghatározta a tavaszi, majd az őszi-téli pandémia helyzet. A Kormány által 

bevezetett korlátozó intézkedések szűkre szabták a mi mozgásterünket is. Így például tavasszal elmaradtak a 

húsvéti, télen a karácsony előtti tartósélelmiszer gyűjtési akcióink. 

A még 2019-ben gyűjtött tartalékunkból tavasszal alkalomszerűen 10-12 élelmiszercsomagot tudtunk összeál-

lítani, és eljuttatni a rászorulókhoz. Az év első két hónapjában, majd a nyári, kora őszi időszakban a Karitász 

Ponton használt ruhával tudtunk segíteni a hozzánk fordulókon. Egyszer tűzeset miatt bútorral, ágyneművel, 

ruhaneművel segítettük ki az érintett családot. A DM Pelenka Programnak köszönhetően két család egy-egy 

kisgyermeke kaphatott több hónapon keresztül pelenka adományt.  Tavasszal, a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően 25 családnak juttattunk vetőmagot, paprika és paradicsom palántát a Főegyházmegyei Zöldellő 

Kertek Program keretén belül. Karácsony előtt az Országos Karitász Központ Keretéből 15 tartósélelmiszer 

csomaghoz jutottunk. Egy jószívű adományozónak köszönhetően e csomagokat kiegészítettük az alkalomhoz 

illően (tojás, virsli, csirkecomb, gyümölcs, édesség), és még négy további csomagot tudtunk összeállítani.  

Így 19 egyedülálló idős, vagy beteg rászorulónak sikerült Karácsony hetében örömtelibbé tenni a várakozást.  

Ez nagy öröm volt számunkra, ha kevés embertársunkon is, de segíthettünk. 

Nem tudjuk, mikor múlik el a pandémia, és mikor élhetjük újból a megszokott életünket, ezért kérjük, hogy 

aki csak teheti, a saját jól felfogott érdekében oltassa be magát! 

Ebben a nehéz időszakban azt tapasztaljuk, hogy leginkább élelmiszer adománnyal tudunk segíteni a hozzánk 

forduló rászorultakon. Ezért kérjük Önöket, ha lehetőségük van rá, támogassák munkánkat tartós élelmisze-

rekkel /liszt, cukor, zsír, olaj, margarin, rizs, lencse, bab, tartós tej, konzervek, /, vagy pénzadományaikkal, 

amit ezek vásárlására fordítanánk.   Mivel a Karitász Pontot nem tarthatjuk nyitva, ezért keressék a Karitász 

Csoport munkatársait, hogy az adományaikat átvehessük. 

 

Köszönjük jóságukat! Isten áldja meg Mindnyájukat! 

Baracskainé Sveda Erzsébet Karitász csoportvezető 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hit_(vall%C3%A1s)
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Megemlékezés a Malenkij Robotra elhurcoltakról 
 

Idén csöndes megemlékezést tartottunk. A pandémia miatt továbbra is online 

közvetítéssel történhetett a kegyeleti  visszaemlékezés. 2021.január 22-én 

16:00 órakor a szakadó esőben kezdődött a rendezvény.   

Gergelyné Imre Marianna  műsorvezető köszöntötte a megjelenteket és a 

interneten bekapcsolódókat is. 

Majd Butta László polgármester idézte fel a múltat beszédében. A történelmi 

visszatekintés után felolvasta a Tarcalról ottmaradtak neveit és kérte, hogy 

emlékezzünk rájuk. Mert: „Ők a mi őseink, a mi áldozataink!”  

A Miatyánk közös elimádkozása után Polyák Péter parókus és Kovács Attila lelkész urak imádkoztak vértanú-

ink lelkéért.  

A Tarcali Hagyományőrző Népdalkör erre az alkalomra készült összeállításában elhangzott: Elindultam szép 

hazámból, Fogolyima, Bús magyarok imádkoznak, Lágerballada, Majd végül Matusik Sándor Magyarnak len-

ni büszkeség nekem… című éneke. A megemlékezés jegyében a Hősi Emlékműnél lévő tábla előtt főhajtással 

és koszorúzással ért véget programunk. 

Köszönet illeti a résztvevőket, szervezőket, hogy az időjárás ellenére méltó módon tarthattuk meg rendezvé-

nyünket. Györgyné Újvári Mária művelődésszervező 

FELHÍVÁS-IGÉNYFELMÉRÉS 

Tarcal Község Önkormányzata sikeresen pályázott a TOP - 4.2.1-16-BO1-2017-00013 számú pályázaton, mellyel az Idősek Klubja 

szociális intézmény új épületben került kialakításra.  

Ez lehetőséget ad, arra, hogy a meglévő szolgáltatások mellett, szolgáltatásainkat bővítsük új ellátási forma bevezetésével.  

Tervezzük a demens személyek nappali ellátását elindítani. A nappali ellátást biztosító intézmény elsősorban a saját otthonukban 

élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására ad lehetősé-

get. 

Ehhez kérnénk a segítségüket. 

Mi a demencia? A demencia olyan egyre fokozódó memóriazavar, amelyhez a magasabb szellemi, intellektuális képességek romlása 

és pszichés tünetek egyaránt járulhatnak. E tünetek problémát okoznak a beteg mindennapi életében.A betegség előre haladtával az 

éríntett állandó felügyeletet igényel, nem hagyható magára, mindennapi tevékenységeiben (étkeztetés, öltözködés, WC használat) 

egyre több segítséget igényel. A betegek állapotának megőrzése, a meglévő szellemi képességeik megtartása mellett ez az ellátási 

forma a hozzátartozók tehermentesítését is szolgálja. A demens személyek nappali ellátásában a demenciában szenvedő idősek szá-

mára nyújtott alapszolgáltatás. 

Igénybe vehető: bármely olyan szellemi hanyatlással járó betegség esetén, amelyet szakorvos megállapított és Demencia 

Centrum is alátámasztott. 

A demens személyek nappali ellátásában alapvető célunk lesz, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeik-

nek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését, esetleg a már elmaradt képességek újbóli felszínre hozását. Feladatunk kultu-

rált, biztonságos körülmények között, a család terheinek csökkentése mellett a gondoskodás kiegészítése, önellátási képességük 

csökkenése mellett is életminőségük megőrzése, szükségleteik kielégítése. Ápolás, gondozás, foglalkoztatás mellett, szeretetteljes 

gondoskodás, biztonságos környezet és felügyelet biztosítása az emberi méltóságuk, autonómiájuk megőrzésével. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hozzátartozó vagy az intézmény gépjárműve reggel behozza az ellátottat és a késő délutáni 

órákban az otthonukba szállítja.  

Tervezett szolgáltatásaink: egyéni foglalkozások,csoportfoglalkozások kreatív és memóriacsoport szakemberekkel, szakszerű gon-

dozói felügyelet, szakorvosi kontroll. Amennyiben érdekli ez a lehetőség forduljon hozzám bizalommal személyesen, telefonon 

vagy e-mailben. 

A környező településekről is várjuk a jelentkezőket.  Személyesen: 3915 Tarcal, Szőlőhegy u.1. Telefonon: Horváth Tünde 

+3620/316-8381,e-mail:idosektarcal@freemail.hu      

Horváth Tünde intézményvezető 
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Az idézett vers itt született Tarcalon, a második világégést, Európa fel-

szabadulását követő, a kontinens felosztásának, de reményekkel teli 

időszakában. 

A verset írta Vészi Endre költő, szépíró, újságíró. Nevéhez számtalan 

vers, novella, regény, színmű, hangjáték és forgatókönyv megírása fű-

ződik. 

Egy szappanfőző fiaként 1916. október 19-én, Budapesten született. A 

vésnöki szakmát kitanuló fiatalember korán kapcsolatba került a szak-

szervezettel, a munkásmozgalommal. Élete során volt, vésnökként gyá-

ri munkás, munkanélküliként szappanfőző, szociáldemokrataként mun-

kaszolgálatos, később újságíró, írószövetségi titkár, befutott hangjáték 

és forgatókönyv író. 

Első, 1935-ben megjelent, a „Végy oltalmadba” című verses kötete 

után József Attila, Illyés Gyula és Lesznai Anna iránymutatásai alapján 

egyre jártasabbá vált az írás művészetében. Versei, novellái, regényei 

egymásután jelennek meg a napilapokban, irodalmi újságokban, nyom-

tatásos kiadásokban. 

A munkaszolgálatosként, a mauthauseni munkatábor borzalmas viszo-

nyai között, a tífuszban élet és halál közt lebegő költő életét a 24. órá-

ban mentették meg a tábort felszabadító amerikai csapatok. Radnóti 

Miklós sorsát elkerülve, ahogy a „Hattyú az udvar fölött” című vissza-

emlékezésében írja, „Őrangyalaim, akik mégis csak voltak, kézenfogtak 

és hazavezettek.” 

Hazatérve ott folytatta ahol abbahagyta, sőt a versek, regények után 

sorra születtek meg drámái, rádió játékai, majd a TV játékok, filmek 

forgatókönyvei. Szépírói tevékenységét számtalan díjjal jutalmazták. A 

Mikszáth-díjas, a többszörös József Attila-díjas, művészt az 1968-as 

Monte Carlói Tv fesztiválon a „Távolsági történet” című TV játék for-

gatókönyvéért az Arany Nimfa címmel díjazták. Az ezt követő SZOT-

díj, Kossuth-díj, Pro Urbe-díj, ahogy mondani szokták, már csak hab a 

tortán. Mindezen felül szót kell ejtenünk arról, hogy több novellájának, 

regényének komoly utóélete van. Az „Angi Vera” című regénye csak 

egy a sok közül, melyből a Gábor Pál által rendezett, azonos című, több 

díjat nyert film készült. 

1950 júniusában, négyévi előjátékot követően megházasodik. Felesége 

Dlabola Margit, akivel 1946. május 26-án, egy irodalmi összejövetelen 

ismerkedik meg. Vészi, a megismerkedést követő közel egy év eltelté-

vel Nyíriné meghívására, 1947 nyarán, Tarcalon lazít, piheni ki a ko-

rábbi évek szenvedéseit. Ő az a Nyíriné, akit egy korábbi, Nyíri János 

íróról szóló írásomban mutattam be, mint Nyíri Tiborné, született Spitz 

Berta Júlia, Nyíri János édesanyja. Visszatérve Vészi Endre és Dlabola 

Margit kapcsolatára, csak Vészi Endre volt Nyíriné vendége. Ugyan Margit ugyanekkor szintén a környéken tar-

tózkodott, de nem Tarcalon, hanem pár kilométerrel odébb, a szomszédos Bodrogkeresztúron nyaralt. Abban az 

időben még adtak a látszatra. Annál is inkább, mert Vészi egy későbbi, Fodor András költővel fojtatott beszélgetés 

során, hitveséről így nyilatkozik; „a kemény jellemű, evangélikus Margit…, ki Veres Pétert rejtegette 1944-ben.” 

Azt, hogy Dlabola Margit kinél és hol nyaralt Bodrogkeresztúron nem tudtam kideríteni. Sajnos azt sem, miért sze-

repel a vers alatt az 1946-os évszám, míg más források arról tudósítanak, hogy költőnk 1947-ben járt Tarcalon. El-

képzelhető, hogy többször is járt itt. Talán a jövőben fény derül erre is. 

Vészi Endre költő és szépíró, a gazdag, értékes, időtálló életművével a háta mögött 1987. július 9-én adta át lelkét 

az örökkévalónak. 

Tarcal, 2021. február 18. 

Guth Ferenc 
 

Helyreigazítás! Lapunk január havi számában megjelent Verebélyi Marzsó Imre című írásomban két helyen is az 

1849-es évszám helyett tévedésből 1949-et írtam. Ezúton kérem a kedves olvasó elnézését! 

Vészi Endre 

Fulladt délután, Tarcal 

 

Majd fürdeti az ősz a fákat, 

a gyümölcsöknek készít kádat: 

de még augusztus-fény ragyog, 

a bőség és aszály, ha lobban, 

muskátli hervad ablakokban 

s a kis szobákban angyalok. 

 

Érzem, a gyűlölet is érik, 

s csak néha jut a szenvedélyig, 

ám rekken gyáván, fülleteg, 

s lapít-hevül: egy-két ruháért 

folyik a harc, nem mosolyáért 

annak, ki értünk szenvedett. 

 

Ó piros rozsdás kertek, rétek, 

hát ennyi bánat fűlt belétek? 

hát ennyi kín, mohó harag? 

S mert minden-minden mozdulatlan, 

még nincs remény, hogy szerterobban 

a gyáva rabló indulat. 

 

Mit érsz szegény, ki verítékkel 

küzdesz a földdel és az éggel, 

ha nem világít értelem? 

Ó értelem, te fényes fenség, 

jövőbe nyíló végtelenség 

maradj velünk, maradj velem. 

 

Pereg a napraforgó magja, 

olaját vígan nékünk adja, 

meleg kenyérnek szaga száll, 

röpül a méh is sárga porral, 

birkózom én e lusta sorral: 

a szomjas föld esőre vár. 

 

Tarcal, 1946. július 
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Idősek Klubja Hírei 
 

Köszönet a Gondozóknak! 

 

Köszönet mindazért,amit nekünk adtok. 

A sok szeretet,gondozást,amit tőletek kapunk. 

Nem feledjük soha,amit értünk tesztek, 

ezért áldjon meg a jó Isten titeket! 
 

A sok szeretet és gondozástok sokat ér nekünk, 

elfelejtjük a fájó múltat,ami történt velünk. 

A múlt már feledés,csak a jelen fontos, 

hogy mit hoz a jövő, úgy is megtudjuk. 
 

Köszönet a Gondozók jóságáért, a munkájukért, 

a jó Istent arra kérjük, 

Adjon erőt,egészséget nektek, 

hogy még sokká szeressetek. 
 

Kis versünkkel köszönetet mondunk, 

az életetek legyen nagyon vidám és boldog! 

Ha hangunk majd néha elhalkult, 

Akkor is csak veletek vagyunk. 
 

Kis versünk most már befejezzük, 

a jó Isten áldása legyen veletek. 

A szeretet és gondoskodástok ne hagyjon  el minket. 

Tiszta szívünkből ezt kívánjuk NEKTEK. 

 

    Írta: Kóder  Ferencné 

Farsangoltunk 
 

 

 "Itt a farsang áll a bál, 

  keringőzik a kanál, 

   Csárdást jár a habverő, 

    bokázik a máktörő."  

A járvány idején „dupla” maszkban farsangoltunk. A jelme-

zek között volt űrhajós a Nasa-tól, Járványügyi mintavevő, 

Tavasztündér, Jósnő, „Bangó Margit”, Bohócdoktor stb. 

Reméljük sikeresen elűztük a telet, nagyon várjuk már a ta-

vasz érkezését. 
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Születések 

Januári 
 

Ördög Stella 2021.01.31 
 

 Szülei: Zsigus Izabella ,Ördög János 
 

Gratulálunk a szülőknek! 

Nádasdi Judit  

Anyakönyvi hírek 2021 január 
 

Házasságkötés:      január  hónapban nem volt településünkön.   

Halálesetek: 
Krajczár Tiborné (született: Ónodi Éva, 1952.) volt Tarcal Szabadság u. 42. sz. alatti lakos, elhunyt 2021. január 11-

én, 

Jakab Lajos (született: 1949.) volt Tarcal Ifjúsági ltp. 21/3. sz. alatti lakos, elhunyt 2021. január 13-án, 

Kristóf József Gyula (született: 1948.) volt Tarcal Hubay u. 31. sz. alatti lakos, elhunyt 2021. január 17-én, 

Tóth József (született: 1964.) volt Tarcal Táncsics u. 20. sz. alatti lakos, elhunyt 2021. január 24-én, 

Kovács János (született: 1956.) volt Tarcal Könyves K. u. 50. sz. alatti lakos, elhunyt 2021. január 28-án, 

Tóth László  (született: 1947.) volt Tarcal Kinizsi u. 39.sz. alatti lakos, elhunyt 2021. január 28-án, 

Oláh Imréné (született: Galyas Borbála, 1948.) volt Tarcal Haladás u. 19. sz. alatti lakos, elhunyt 2021. január 29-én. 
 

Részvétünk a családoknak! 

 

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 

              

          anyakönyvvezetők 

Tarcali Játszótér Nyitása:  

2021. március 1-jén 

 

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda 2021-es farsangi mulatsága képekben. 
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Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:  

06 20 610 5101 

A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:  

Lovász László  

06 70 457 9581 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetősége felelős munkáltatóként az elmúlt idő-

szakban bevezetett kormányzati intézkedésekre tekintettel alkalmi ügyfélfogadási rendet 

vezet be. 

Ennek megfelelően az iroda ügyfélfogadási ideje az 

alábbiak szerint módosult:  

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: 

3915 Tarcal, Rákóczi u. 4. 

 

Falugazdász iroda 
 

HÉTFŐ:    8:00 – 15:00 KEDD:     8:00 – 15:00 

SZERDA :   8:00 – 15:00 CSÜTÖRTÖK:   8:00 – 15:00 

PÉNTEK:  8:00 – 12:00 

 Felhívás! 
 

Fotózza le házi kis kedvencét és küldje be a Borfalu e-mail címére.  

Minden hónapban a legjobb képeket szeretnénk megjelentetni a Tarcali 

újság hasábjain. Köszönjük segítő részvételüket.  

A képeken szerepelhetnek kutyusok, cicák, házi hörcsög, tengerimalac, 

ékszerteknős bármilyen kis kedvence amit a család tagjaként szeretnék. 

Kísérő levélben természetesen néhány sorban be is mutathatja kedven-

ceit.  

A fotókat várjuk a tarcaliborfalu@gmail.com címre!  

Várjuk szeretettel a képeket! :)  

Tarcal Község Önkormányzatának és 

Képviselő-testületének férfitagjai nevé-

ben minden tarcali Hölgynek boldog 

NŐNAPOT kívánok! 

Butta László polgármester 


